ONTGOOCHELING BIJ HET 'NEE'-KAMP

Tegenstanders koesteren nog sprankje hoop, voorstanders
hekelen 'angstbeelden'
,,Die moeten we wegnemen.
Niemand wordt zijn huis uitgejaagd.
Sommige partijen hebben een
loopje genomen met de
werkelijkheid. Dat betreur ik zeer.''

George Verhaegen van het
actiecomité.
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Op de uitslagenbijeenkomst van de
initiatiefnemers van het
Woonreferendum heerst een matte
sfeer als om even na 21.00 uur
blijkt dat de opkomst is blijven
steken op 16,9 procent. De paniek
slaat toe als de eerste uitslag
binnenkomt: 53 procent vóór, 47
procent tegen. Als de
'tegenpercentages' snel oplopen,
klinkt er weer gelach in de
Maassilo.
,,De opkomst is fors eronder, ik ben
zeer teleurgesteld'', zegt SPraadslid Querien Velter, een van de
drijvende krachten achter het
woonreferendum. ,,Ons doel was
natuurlijk om de Woonvisie van
tafel te vegen en dat is niet gelukt.''
Toch koestert Velter nog stille
hoop. ,,Ruim 59.000
Rotterdammers hebben zich
uitgesproken tegen de Woonvisie.
Als andere partijen, vooral
Leefbaar, daar lak aan hebben, dan
hebben ze straks bij de
gemeenteraadsverkiezingen een
groot probleem.''

Directeur Ronald Paping van de
Woonbond vindt de opkomst
'tegenvallen'. Dat wijt hij
grotendeels aan de vraag die
Rotterdammers kregen voorgelegd:
bent u voor of tegen de Woonvisie?
,,Die was veel te algemeen. Dat
heeft niet geholpen bij het
mobiliseren van de
Rotterdammers.''
Evenals George Verhaegen van
het actiecomité Woonreferendum
stelt ook Paping dat
Rotterdammers toch 'een duidelijk
signaal' hebben afgegeven over de
woonplannen van wethouder
Ronald Schneider. ,,Daar blijkt
weinig draagvlak voor te zijn.''
Dat betoogt ook Antoinette Laan
(VVD). ,,Schneider kan niet
helemaal voorbijgaan aan deze
uitslag, ondanks de zeer matige
opkomst.''

Fractievoorzitter Ronald Buijt van
Leefbaar is eveneens teleurgesteld
over de geringe opkomst. ,,Wij zijn
een groot voorstander van
referenda, maar als burgers daar
geen behoefte aan hebben, moet je
daar ook naar handelen.'' Zorgen
maakt hij zich over 'de
angstbeelden' die zijn opgeroepen.
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